SOLVALITT
HITAÞOLIN MÁLNING
SOVALITT er einþátta eðlisþornandi
sílikon akrýl málning. Hún er hitaþolin
upp að 600°C og virkar sem sem
grunnur, millilag og lokaumferð. Nýtist á
stál, galvaniserað stál, ryðfrítt stál og ál
sem hefur fengið viðeigandi undirbúning.
Litur: Samkvæmt litakorti (leitið
upplýsinga um hitaþol lita).

Galvaniserað stál: Mattað með
sandpappír.
Efnismeðferð:
Fyrir notkun skal hræra vel upp í
dósinni. Mála má með pensli, rúllu eða
háþrýstisprautu.
„Airless“málningar sprautun:
Þjöppuhlutfall (lágmark): 32:1.
Þrýstingur við spíss (lágmark): 100
bör.
Spíssa stærð (tommur/1000): 15-17.
Síustærð (mesh): 70

SOLVALITT nýtist á
stál, galvaniserað stál,
ryðfrítt stál og ál sem
hefur fengið viðeigandi
undirbúning.
Þurrefni: ( % af rúmmáli ): 43 ± 2
Blossamark: 26°C

Þynnir og hreinsun áhalda:
FJÖLÞYNNIR
Þurrktími:
Hitastig
Snertiþurrt
Tilb. til gangs
Yfirm. lágm.
Efnisnotkun:
Þurr filma
Blaut filma
Þekja		

5°C
1 klst
4 klst
8 klst

10°C
45 mín
3 klst
5 klst

23°C
30 mín
2 klst
4 klst

35°C
15 mín
90 mín
3 klst

23°C
3,5 klst
4 klst
2 klst

20 – 30 µm
50 - 70 µm
21 – 14 m2/l

Eðlismassi: 1,3 kg/l.
Áferð: Mött
SOVALITT er hitaþolin málning ætluð á
stál og ál. Hana má nota á einangraða
og óeinangraða fleti.
Undirbúningur:
Flöturinn sem mála á, skal vera þurr
og laus við ryð, ryk, olíu, feiti og önnur
óhreinindi. Vandaður undirbúningur
eykur endingu.
Svart stál: Sa 2 ½;
Ryðfrítt strál: Sa 2 ½;
Ál: Mattað með sandpappír;

Hitastig við áburð:
Hitastig flatar skal vera -5 til 40°C og 3°C
yfir daggarmörkum lofts.
VOC-efni:
Þessi vara inniheldur að hámarki 483
g/l.
Athugasemdir:
• Notist aðeins við vel loftræstar
aðstæður.
• Geymið í lokuðum umbúðum á þurrum
og svölum stað.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð
skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.
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